Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 6 (168) Rok IV 11.02.2018 r
Szósta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46 (Odosobnienie trędowatego)
Psalm responsoryjny: Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7); (Tyś mą ucieczką i moją
radością)
Drugie czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1 (Paweł naśladowcą Chrystusa)
Ewangelia: Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego)

POPIELEC
W najbliższą środę 14 lutego Popielec. Wypada on w bardzo nietypowy
dzień. Tym razem święto wypada 14 lutego, czyli w Walentynki.
Oznacza to także, że Ostatki 2018, czyli ostatni dzień
karnawału wypada we wtorek, 13 lutego.. Dawniej ten dzień nazywano
Wstępną Środą. Popielec symbolizuje śmiertelność człowieka, pokutę i
przemijalność życia. Podczas mszy świętej ksiądz posypuje głowy
wiernych popiołem na znak tego, że każdy człowiek jest śmiertelny i
kiedyś obróci się w proch. Stąd słowa, które kapłani powtarzają w
ciągu
posypywania
głów
popiołem: 'Z
prochu
powstałeś i w
proch się
obrócisz" oraz
"Nawracajcie
się i wierzcie w
Ewangelię".
Popiół, którym
posypuje się
głowy w Środę
Popielcową
pochodzi ze
spalonych
palm z
ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej. Środa Popielcowa w Kościele
Katolickim to dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu. Popielec
przypada dokładnie 46 dni przed Wielkanocą (40-dniowy okres postu,
bez wliczania niedziel). W Polsce Środa Popielcowa nie jest dniem
wolnym od pracy. Ze względu na zależność od daty Wielkanocy, jest to
święto ruchome.

Pamiętajmy, ze Popielec to jeden z dwóch dni w roku
liturgicznym, w których obowiązuje post ścisły — polegający na
niespożywaniu potraw mięsnych oraz ograniczeniu posiłków do
trzech, w tym jednego do syta i dwóch niepełnych. /KD/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i czwartek
kancelaria nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa
stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Sakrament Bierzmowania to otwarcie się na Ducha
Swiętego i przyjęcie mocy Boga - cz. II
W naszej parafii przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa 2 lata.
Rozpoczynają go uczniowie III klasy Gimnazjum, a przyjmują w I klasie Szkoły Średniej. Od kilku
lat uroczystość ta odbywa się w imieniny patrona Kościoła, św. Stanisława Biskupa Męczennika – 8
maja. Kandydaci rozpoczynający dwuletni cykl przygotowania otrzymują indeksy w czasie
nabożeństwa, uczestnicząc wraz z rodzicami, którzy będą ich wspierać w dążeniu do dojrzałości
wiary. Uczestniczą w roku liturgicznym, zgodnie z kalendarzem, zbierając podpisy obecności na
Mszach świętych i nabożeństwach od kapłanów i animatorów. Przygotowanie odbywa się także
poprzez uczestniczenie raz w miesiącu w grupach formacyjnych, których jest trzy:
Grupa formacyjna I,
animator: p. Krystyna Borowska, przygotowujących kandydatów 17, spotkania w II piątki miesiąca.
Grupa formacyjna II,
animator: p. Maria Fiejka, przygotowujących kandydatów 30, spotkania w I soboty miesiąca.
Grupa formacyjna III,
animatorzy: p. Anna Bulder, i p. Jan Hulanicki, przygotowujących kandydatów 17, spotkania w III
piątki miesiąca.
Tematy prowadzonych katechez:

wrzesień – „Sakrament bierzmowania (czym są dary Ducha Świętego, czym są i jaką
pełnią funkcję w życiu wierzącego)”,

październik – „Sakramenty święte ( 5 warunków dobrej spowiedzi )”,

listopad – „Sakramenty święte- Eucharystia (oddawanie czci Bogu)” ,

grudzień – „Matka Boża i moc jej wstawiennictwa ( przykłady nabożeństw i
świadectwa)”,

styczeń – „Formy modlitwy + modlitwa Pańska”,

luty – „ Rola umartwienia w życiu duchowym”,

marzec – „ Wyznanie wiary ( artykuły wiary)”,

kwiecień – „ Kościół Mistyczne ciało Chrystusa )”.
W czasie dwuletniego przygotowania, kandydaci uczestniczą także w pielgrzymkach i rekolekcjach.
Bierzmowani po przyjęciu tego sakramentu zostają uzdolnieni do pełniejszego udziału we Mszy
świętej, w której każdy chrześcijanin wypełnia swoją potrójną misję otrzymaną na chrzcie świętym:
- prorocką – przez słuchanie z wiarą słowa bożego i wyznawanie wiary,
- kapłańską – przez składanie ofiary Chrystusa i własnego życia,
- królewską – przez chętne podejmowanie wszelkiej posługi w zgromadzeniu wiernych i przez
otwarcie się na potrzeby bliźnich (modlitwa powszechna, dar materialny).
Świadomość dojrzałego prawidłowo uformowanego od strony duchowej młodego chrześcijanina, to
przyjęcie, otwarcie się na Ducha Świętego – to przyjęcie mocy Boga. Wówczas nic nie pozostanie
takie, jakie było. Serca młodych ulegną przemianie. Człowiek stanie się nową istotą. Odważnym
świadkiem Jezusa Chrystusa. Tego z całego serca naszej młodzieży, przygotowującej się do tego
sakramentu życzymy.
/Opracowała: Maria Fiejka/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla
Kandydatów do Bierzmowania. Młodzież i osoby
dorosłe, które chciałby jeszcz włączyć się w
przygotowanie, a jeszcze nie wypełniły formularza z
prośbą o jego rozpoczęcie, prosimy o zgłaszanie się
do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Serdecznie
wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
2. Również dziś wspomnienie Najśw. Maryi Panny z
Lourdes. Obchodzimy XXVI Światowy Dzień
Chorych. Hasłem tego dnia są słowa – Oto syn Twój
(…) – Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął
ją do siebie .. (J 19, 26-27). Wszystkich chorych i
cierpiący polecamy modlitwie. Po Mszy św. o godz.
12.00 Parafialny Zespół Caritas i Koło Przyjaciół
Radia Maryja zapraszają osoby starsze do Sali
parafialnej na chwilę spotkania przy herbacie lub
kawie i domowym cieście.
3. W tym tygodniu Środa Popielcowa. 14 lutego
rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Te 40 dni
przygotowujące nas do świąt Zmartwychwstania
Pańskiego niech będą dla nas czasem refleksji nad
swoim życiem i nad stanem wiary. Zgodnie z
tradycją Kościoła podejmujemy w tym okresie
różnego rodzaju uczynki pokutne i ascetyczne, w tym
abstynencji. W Środę Popielcową Msze św. w
Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 a w Czachówku o
19.00. Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia popiołu
i posypania nim głów. Możliwość spowiedzi podczas
Mszy św. wieczornych. W tym dniu obowiązuje nas
post ścisły.
4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu odprawiamy
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Sobikowie o godz.
17.30, w Czachówku o godz. 19.00. Nabożeństwo
Gorzkich Żali odprawiamy w każdą niedzielę po
Mszy św. o godz. 10.00. Za udział w nim można raz
w tygodniu uzyskać Odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
5. W dniach 11 lutego - 17 lutego br. przeżywać
będziemy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy,
a także czas podejmowania ofiar w intencji
nawrócenia grzeszników. Hasłem tych dni są słowa
„Trzeźwość egzaminem z wolności”.
6. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę
przeznaczone będą na Warszawskie Metropolitalne
Seminarium Duchowne. W imieniu Ks. Rektora i
Kleryków składamy serdeczne Bóg zapłać. Po Mszy
św. o godz. 13.15 spotkanie formacyjne dla dzieci I –
Komunijnych i ich rodziców.
7. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do
przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego
Zespołu Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na
stronie 3 PIT 37 pod nr. 137 numer KRS Caritas AW
– 0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i koniecznie

zakreślić nr 140. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
8. Ks. Michał zaprasza w czwartek 22 lutego na
pielgrzymkę w rocznicę objawień Jezusa
Miłosiernego św. S. Faustynie do Płocka. W
programie: różaniec w sanktuarium MB. Zwycięskiej
w Czerwińsku, Msza św. w Katedrze płockiej,
nawiedzenie miejsca Objawień. Zapisy w Zakrystii.
Koszt 40,- zł. Wyjazd o godz. 6.30.
9. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje
dwudniowy wyjazd 01.03-02.03.2018 r. (Pierwszy
czwartek m-ca z Mszą Św. o godz. 18.00 w
Sanktuarium św. Rodziny w Kaliszu. Nocleg w
Domu Pielgrzyma św. Józefa w Kaliszu. W drodze
powrotnej zwiedzanie m. Łodzi z przewodnikiem.
Koszt 200 zł, Wyjazd o godz. 6.30 z parkingu przy
kościele w Sobikowie. Przy zapisie wpłacamy
zaliczkę w kwocie 100 zł. Zapisy i wpłaty w zakrystii
w Sobikowie i Czachówku lub u p. Bogumiły Dusza.
10. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cendrowicach
im. Feliksa Kapackiego informuje, że od 1 września
2018 r. rozpoczyna działalność „zerówka”. Zapisy
trwają. Dokumenty można składać w sekretariacie
szkoły. Rozpoczęto już prace związane z budową
placu zabaw oraz przystosowaniem sal lekcyjnych.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Kochani Chorzy.
Parafialny Zespół Caritas z okazji
Światowego Dnia Chorego,
pragnie złożyć serdeczne życzenia
wszystkim osobom
chorym i cierpiącym z naszej
parafii, życzymy: dużo zdrowia,
cierpliwości w pokonywaniu
choroby, optymizmu, nadziei oraz
przyjmowania tego wszystkiego co
się z chorobą wiąże. Szybkiego
powrotu do zdrowia!
Prezes PZC- Elżbieta Talarek

Intencje Mszalne 11 II 2018 – 18 II 2018
Niedziela, 11.02
8.30 (Czachówek) + Katarzyny Królak i zmarłych z
całej rodziny Królaków
10.00 + Jana ( w 1 rocz. śm.) i Anny Wrotków
12.00 + Marka Kur ( w 7 rocz. śm.), Jana i Jerzego Kur
CHRZEST: Karina Matysiak
13.15 + Teresy i Józefa Kucińskich
18.00 O bł. Boże dla Barbary w 40 rocz. urodzin
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
Środa, 14.02 Środa Popielcowa
10.00 int. wolna
18.00 + Stanisława i Marianny Sobieckich
19.00 (Czachówek) int. wolna
Piątek, 16.02
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 Intencja wolna
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota,17.02.
17.30 + Jana Stańczyka w 30 dni po śmierci
18.00 + Heleny Andziak w 23 rocz. śm., Cecylii i Józefa
Chmielewskich
Niedziela, 18.02
8.30 (Czachówek) + Jana Kowalskiego
10.00 + Zofii Sokolińskiej w 20 rocz. śmierci
12.00 + Heleny Olejniczak (w 21 rocz. śmierci),
Ignacego Auguścika i zm z rodz. Olejniczaków i
Auguścików
13.15 + Stefana Trzeciaka w 39 rocz. śmierci, Juliana
Orlika w 19 rocz. śm., Krzysztofa Grześkiewicza w 19
rocz. śm., Marty Orlik i Elżbiety Trzeciak
Spotkanie formacyjne dla dzieci I-Komunijnych

Tweet od Papieża
"Jezus pozwala się znaleźć temu, kto Go
szuka, lecz aby Go szukać, trzeba się
ruszyć, wyjść na zewnątrz”
/Franciszek/

Refleksja na
Szóstą Niedzielę Zwykłą
Jezus może Cię uzdrowić. Wielu chrześcijan to
powtarza, ale czy tak naprawdę w to wierzymy?
Chcesz, by twoja wiara była silniejsza? Poznaj te
trzy kroki, które mogą ją wzmocnić i pomóc w uzdrowieniu.
Pierwszego aktu zaufania Jezusowi dokonuje trędowaty, który z ogromną
determinacją i pokorą prosi Jezusa o uzdrowienie Zwróć szczególną
uwagę na słowa, które kieruje do Jezusa: Panie, jeśli chcesz, możesz
mnie oczyścić W ten sposób wyraża swoją wiarę, że Jezus ma władzę
uwolnienia go z choroby. Ufa, że to od woli Jezusa zależy, czy będzie
zdrowy.
Drugi etap rozwoju zaufania Jezusowi przedstawia setnik, który prosi
Jezusa o uzdrowienie swojego sługi
Postawa wstawiennika wymaga jeszcze większej dojrzałości duchowej niż
poprzednio, łatwiej nam bowiem o determinację i pokorę, gdy zabiegamy o
swoje sprawy, trudniej, gdy prosimy w intencji innej osoby. Większa ufność
setnika wyraża się w słowach: Panie [...]powiedz tylko słowo, a mój sługa
odzyska zdrowie.
Trzeci etap rozwoju zaufania Jezusowi ukazuje następne ewangeliczne
wydarzenie, kiedy to Jezus uzdrawia teściową Szymona Piotra. Zapewne
nieraz prosiłeś Jezusa o uzdrowienie z poważnych chorób, które dotknęły
ciebie lub twoich bliskich, ale czy prosiłeś Go o uzdrowienie z gorączki?
Zwykle nie zawracamy głowy Jezusowi takimi błahostkami jak gorączka,
bo mamy doświadczenie, że zwykle po kilku dniach minie. Jednak to
wydarzenie ukazuje, że Jezus pragnie pomóc tobie i tym, których kochasz,
nawet w najdrobniejszych sprawach. /ks. Leszek Mateja/

Weekly tweet - wpis tygodnia

Intencje spisano 09.02.2018

Jak prosić Jezusa trędowaty pokazał,
«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić,»
na kolanach błagał,
W tym tygodniu zostali
a jaka jest nasza postawa gdy Jezusa prosimy
włączeni do wspólnoty
i swoje prośby codzienne do Niego wznosimy.
Kościoła przez Chrzest św.
On mówił „Jeśli zechcesz” w wielkiej pokorze,
- Wiktor Kozłowski
A Jezus pokazał wszystkim co wtedy może.
- Karina Matysiak.
Kazimierz
W następnym numerze WP - Komandosi Pana Boga
i wywiad z jednym z najmłodszych ministrantów.
Redakcja: Kazimierz Dusza
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